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ARTYŚCI GALI WOLONTARIATU: 
 

 

 √ Go Pomost! Volunteers Dance Group 
integracyjna grupa taneczna działająca od 2008 r. 
przy RCW „Centerko”, której celem jest 
wspieranie społecznych działań i przedsięwzięć, 
realizowanych w przestrzeni miejskiej. Zespół 
składa się z wolontariuszy - pasjonatów sztuki  
i tańca, którzy własną aktywnością zachęcają  
do działania. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć i tytułów, m.in. Grand Prix 
Festiwalu Sztuk Wszelakich. W tym roku wolontariusze zaprezentują etiudę 
taneczną pt. Bezczas.  

 
√ Family Dance to łódzka szkoła tańca, 
której działalność opiera się na pasji 
założycielki, Olivii Wolniak oraz 
współpracującej z nią instruktorami, 
tancerzami oraz sympatykami ruchu 
artystycznego. Szkoła jest organizatorem 
licznych wydarzeń tanecznych, m.in. 
ogólnopolskiego turnieju Eudezet. Podczas 

Gali wystąpią tancerze i kursanci pod kierunkiem Seweryna Obałki z rodzinną 
odsłoną hip-hopu.  
 
 

  √ Magdalena Kempko absolwentka Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach  
w klasie Anny Kamalskiej. W 2000 roku wyśpiewała  
II miejsce na Międzynarodowym Telewizyjnym 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  
w Słowenii, natomiast w 2001 roku zdobyła I miejsce na 
Międzynarodowym Konkursie Piosenki w Czarnogórze. 
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Laureatka programu „Szansa na Sukces” w 2001 roku, gdzie zaśpiewała utwór 
„Och życie, kocham cię nad życie” z repertuaru Edyty Geppert. Współpracowała 
m.in. z zespołem Bajm i Urszulą Dudziak. Obecnie wykładowca Akademii 
Muzycznej w Łodzi. Na uroczystość wybrała polskie i zagraniczne utwory – 
niespodzianki muzyczne dla wszystkich wolontariuszy.  
 

√ Killzone Crew grupa artystów, których 
łączy miłość do tańca. Każdy z nich  
jest indywidualistą, freestyle'owcem, 
unikalnym performerem. Ekipa skupia się 
na technikach streetowych, czyli hip-hop, 
house, breakdance, popping, locking. 
Promuje kulturę hip-hop w Łodzi, jak i poza 
nią. Taniec to ich sposób na życie, co 
pokażą podczas tegorocznego wydarzenia w prezentacji „Chicago Business”.  
 
 

√ Grupa Taneczna Sensation to formacja 
złożona z młodych i ambitnych tancerek, 
tancerzy, choreografów i instruktorów, którzy 
na swoich kontach poosiadają wiele nagród  
i osiągnięć na ogólnopolskich  
i międzynarodowych konkursach tanecznych.  
W składzie znajdują się, zarówno tancerki, jak  
i tancerze o wszechstronnych umiejętnościach. 
Podczas gali zaprezentują jeden ze swoich 

wyjątkowych pokazów. 
 


